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Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Meus prezados 
colegas do IBDT, a mesa hoje está um pouco vazia, mas todos têm 
outros compromissos, outras atividades, são pessoas muito 
relacionadas e com funções importantes em vários lugares, portanto 
tenho eu tenho hoje o encargo de substituir o nosso prezado Mariz de 
Oliveira, Ricardo Mariz de Oliveira. E vamos ver então a nossa pauta 
também. A nossa pauta também que está devidamente colocada, 
todavia os seus protagonistas ainda não, pelo menos o Alexandre ainda 
não chegou, né, que ele sempre vem e é capaz dele ainda aparecer, né? 
E o professor Schoueri não vem, está com problema de família também, 
né, então... E também ainda Fernando Zilveti. Ainda ontem eu tive uma 
banca na faculdade e o professor Fernando Zilveti fazia parte, e no final 
ele falou que não poderia vir, tinha um compromisso, não poderia vir, 
então estamos com um dia de maré vazante, né, então vamos ver o que 
é possível. Eu peço ao João que fale um pouco aqui e coloque algum 
tema em discussão. Se alguém tiver algum tema. Com a palavra. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Bom dia, Valdirene. Na verdade o 
tema não era novo, mas só dando continuidade no que a gente falou em 
outras reuniões. Sexta-feira foi dada entrada ao projeto de lei, acho que 
o número é... Acho que 87. O projeto de lei na verdade daquela MP 669, 
teve toda aquela... Está ouvindo? Projeto de lei da MP 669, que teve 
toda aquela problemática do presidente do Senado, que o presidente 
rejeitou em ato unilateral, enfim, foi dada entrada ao projeto sexta-feira 
em regime urgência, foi mantido praticamente o mesmo texto da MP, 
também houve a outra MP, aquela para os benefícios para as entidades 
do futebol, e que em um dos artigos oficialmente foi revogada a 669, 
então aquela eventual nulidade do ato, na verdade, perdeu o objeto, se 
de um lado o presidente devolveu o problema unilateralmente, e a gente 



discutiu aqui não exatamente inconstitucionalidade ou não da MP, mas 
se poderia o presidente do Senado Federal em ato unilateral devolver 
como fez. Enfim, foi a nossa discussão que até eu participei. E agora 
com esses dois fatos, né, ou seja, tramitação do PL em projeto de 
urgência, bem como a edição de outra MP expressamente revogando a 
669, então esse assunto é encerrado. Porém, o PL, ele praticamente 
repete o discurso da 669. A única coisa basicamente pelo que o eu pude 
analisar, é óbvio que é uma análise preliminar, isso aqui não estava na 
pauta, foi o prazo de opção. Então, de certa forma vai ser corrigida a 
questão da anterioridade, se de fato passarem os aumentos das 
alíquotas da CPRB. Então, relembrando, aquela MP 669 tratava do quê? 
Basicamente três assuntos: a alteração das alíquotas da contribuição 
previdenciária sobre a receita bruta sendo que para o setor de economia 
foi de um para dois, não é isso? E de prestador de serviço foi de 2.5 
para quatro. Cento e cinquenta por certo de aumento em relação aos 
setores da indústria, e 125% em relação aos prestadores de serviço. Há 
exceções mínimas específicas por conta da atividade em relação à 
construção civil, mas basicamente todo mundo que está na sistemática 
da CPRB teria aumento. E isso continua no PL. Que obviamente vai ter 
debate, se pode ou não, até que o Renan no próprio texto, no próprio 
discurso quando ele devolve a MP ele questiona porque muitos ramos 
conseguiram o ano passado entrar na sistemática para ter redução da 
carga, logicamente contando com a alíquota de 1%, vamos dizer sim ou 
2.5, por causa dos prestadores, e agora vem essa situação de dobrar. 
Por outro lado, vem a questão da opção, que já se passar no regime de 
urgência, porque o regime de urgência, salvo engano a lei deve ser 
votada e aprovar em cinco sessões, se isso acontecer até julho, que eu 
acredito que o governo fará força e pressão por conta da necessidade do 
ajuste, então em agosto as empresas terão que optar. Então, o ponto 
que eu coloco é se essa opção for exercida em agosto, de certa forma ela 
ajusta a sistemática, né, possibilidade de eu dizer quero ou não entrar. 
Coisa que antes não era possível, até porque em sede de solução de 
consulta, claramente a Receita Federal diz que uma vez estando na 
sistemática da contribuição previdencial sobre a receita bruta não há 
facultatividade e sim obrigatoriedade. Então se a partir da dissolução 
isso é resolvido. E eu coloco a debate, eu entendo que sim, até tenho a 
jurisprudência do TRF 4º que o professor Ricardo trouxe numa das 
últimas reuniões, é de que pela análise da motivação da norma que lá 
traz prevê a desoneração da folha, então agora vamos colocar um corte 
com a opção, de fato, em tese eu posso ter a desoneração, porque eu 
tenho a opção de ou pago sobre folha, ou pago sobre receita. E aí eu 
vejo de fato que mais me desonera, é lógico que com a alíquota 
duplicada isso é um aumento mascarado de tributo, mas olhando 
apenas a sistemática, se isso resolve o sistema e se isso segue o objetivo 
da norma, que é desoneração da forma. E quanto ao passado? Porque 
até agosto, partindo da premissa que o PL será aprovado do jeito que 
está. Até agosto, até julho não haveria essa opção, né, essa 
facultatividade, se até então quem pagou a mais poderia pedir. E os 
demais podem participar. Obrigada. 



Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Alguém deseja falar 
sobre essa questão? Alguma pergunta? 

Sr. Salvador Candido Brandão: É, tudo que você trouxe, foi ótima 
aquela apresentação que vocês fizeram, né, aquela apresentação que 
vocês fizeram na semana retrasada, agora com o projeto de lei... 
Primeiro precisa ver se vai contar com a anuência do Congresso e soltar 
isso daí, parece que a guerra continua. De qualquer maneira, como é 
citado no projeto de lei, a lei só entrará em vigor na data da sua 
publicação, e logicamente não terá efeitos retroativos, quer dizer, os 
pagamentos a maiores, eventualmente a maior não serão devolvidos, 
hoje nós não temos a faculdade de optar, ou você está no regime ou não 
está no regime, né? Eu não sei se foi política infelizmente tem que ser 
aceitar essas regras do jogo que se dizem democráticas e republicanas, 
não sei por que monárquica, né, toda vez que fala alguma coisa que 
está errada eles falam: você fez uma atitude não republicana. Quer 
dizer que a monarquia é um lixo. O que não é verdade, a gente sabe 
disso muito bem, que todas as monarquias dos países escandinavos, da 
Inglaterra as coisas funcionam bem, não é como a república nossa aqui. 
De qualquer maneira, eu não sei, exceto a questão da faculdade de 
optar, o que também tiraria o efeito da norma, o que fizeram uma 
tempestade no copo d’água, porque se você eleva a alíquota e dá a 
chance de optar, é claro que a carga poderia ser maior hoje com 2%, a 
sua carga de folha de pagamento poderia ser maior e você ficaria com os 
2%. Talvez com 4% você passa por recálculo a folha ainda fica menor, 
mas ainda era maior do que a situação anterior. Mas há muitos casos 
de empresas sem folha de pagamento e que pelo código estavam 
inseridas, então essas automaticamente ao optar, vão optar pela folha 
zero, então não contribuiu com nada, e isso vai contra, eu sei, a 
modernidade, eu já disse até aqui, no futuro, nós vamos ter meio 
empregado trabalhando para sustentar dois aposentados, não há 
sistema que resista a isso. Então como é que se resolve? É através do 
COFINS que hoje é administrado à segurança social, a contribuição 
social sobre o lucro e sobre outra forma de contribuição que seria essa, 
né, ou então eliminar essa e colocar tudo na contribuição social sobre o 
lucro ou numa COFINS. Porque a questão de mão de obra está ficando 
restrita, hoje nós só vemos máquinas trabalhando em grandes 
conglomerados, robotizados, nas empresas de TI tem um alto 
faturamento com mão de obra reduzida, né? Então a seguridade social, 
ela está condenada, não tem como resolver isso, a não ser que tenha 
uma contribuição mesmo sobre o faturamento. Eu acho que isso é o 
futuro. Então ficamos nessa fase ainda, né, de: você escolhe isso, 
escolhe a folha, escolhe; eu acho que seria o caso de eliminar a folha de 
pagamento e fazer graduações, evidentemente uma indústria não tem 
condições de contribuir com igual; uma mecânica como a de 
informática, mas teria que haver realmente, o caminho seria esse. 
Então fizeram essa modificação e deram opção. Eu não sei, e que vai 
haver um aumento da receita ou uma perda. Tudo isso é estatística, eu 
fiz economia, ele tem aquelas macros, tudo chutado, era isso 40 anos 
atrás e é hoje, ninguém tem uma informação. Na contabilidade, que é 



uma ciência, que também fiz, que é do centavo, acha-se 
diferenças  enormes, imagina na economia, né, que é uma coisa assim, 
ah, o PIB é tanto. Como é calculado o PIB? É assim, você pega as 
comunicações, a energia elétrica consumida, o gasto das famílias, 
também é mal calculado, aí chega a um valor, ah, 30% do PIB é 
sonegado. Se 30% do PIB é sonegado, e o PIB é calculado corretamente, 
então se tudo for cobrado, nós teríamos 60%, 70%, do PIB de 
tributação. É impossível, né? Umas coisas que... Então essa opção que 
vai ser dada vai ser muito bom para as empresas, problema vai estar na 
alíquota, e aí que vai haver a negociação, e não sei se eventualmente a 
vontade do Congresso, embora seja o projeto de lei, trava, né, ele trava, 
né, quando há pedido urgência, ele tem que ser votado rapidamente, 
como foi esse dos estados que um dia foi votado na Câmara o projeto de 
lei que manda o governo fazer a recontagem toda do custo do 
financiamento das prefeituras e dos estados, né? Mas não há boa 
vontade nessa questão da desoneração da folha. Quer dizer, para o bem 
ou para o mal, né, está dentro do caminho legislativo que a gente 
apregoou aqui, está revogada, agora sim revogada como você disse, eu 
também tinha lido que ela estava vigendo meio de forma estranha, mas 
estava vigendo e também produzia efeitos no caso das Olimpíadas, né, 
que é uma isenção que se dava e agora, revogado não tem direito, não 
tem nada, segue a vida, né, aquele período todo lá. As empresas ao fim, 
ao cabo, claro, cada uma pode analisar isso anualmente, essa é a regra. 
Tem empresas que está ótimo o faturamento, pode ser 10%, não tem 
nenhum problema, porque elas são 100% exportadoras, então, 
calçadista lá de Franca tem uma que é 100% exportadora, nada vai 
pagar, porque importação não incide. E a folha de pagamento está alta, 
então não sei aonde o governo vai realmente dizer que vai ter um déficit 
de arrecadação de 24 bilhões e fazer todo esse tumulto, né, poderia ser 
por outro caminho. Já dá a faculdade, nessas alíquotas mesmo que 
estavam presentes, e resolvia-se, né? Bom. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. João. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria fazer um brevíssimo comentário 
de natureza de política tributária, já que foi comentada essa questão do 
financiamento da seguridade, a gente não costuma discutir aqui muito 
política tributária, mas eu vou fazer um brevíssimo comentário, talvez 
os mais jovens não tenham passado pela constituinte de 88, então acho 
que é bom rememorar o que aconteceu, mas na constituinte de 88 
houve uma clara segregação dos orçamentos, um orçamento que é o 
orçamento do financiamento das despesas públicas, que é financiado 
pelos impostos. O outro orçamento é da seguridade, que é financiado 
pelas contribuições sociais e visa ao financiamento das despesas de 
seguridade social, que são a previdência, a assistência e a saúde. E 
depois, o terceiro orçamento era o orçamento das empresas estatais. Ou 
seja, houve uma clara segregação de orçamentos, o constituinte quis 
segregar esses orçamentos, e ele quis que as despesas de cada 
orçamento fossem separadas e os financiamentos de cada despesa, 
dessas despesas fossem separadas. Aí, o que aconteceu? Na 



constituinte de 88 houve uma transferência de recursos de competência 
tributária para os estados, os estados se fortaleceram na constituinte e 
a União perdeu arrecadação. Quando a União perdeu arrecadação, ela 
teve que aumentar impostos. Aí o secretário da Receita Federal na 
época dizia o seguinte, e diz até hoje: eu tinha que arrecadar um, como 
é que eu fazia para arrecadar um? Bom, se eu for aumentar a alíquota 
de imposto de renda para receber um, eu tinha que aumentar a 
alíquota para receber dois, porque 50% da arrecadação do imposto de 
renda vai para os estados, então eu preciso de um, se eu preciso de um, 
eu preciso arrecadar dois de imposto de renda, em prejuízo da 
sociedade. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a alíquota das 
contribuições sociais, porque aí eu aumento um, e eu arrecado um que 
vem para mim em benefício da sociedade, que é o que passa a pagar 
mais somente um e não dois. Então as contribuições sociais foram 
aumentadas as alíquotas, o nível de arrecadação das contribuições 
sociais foi muito elevado, foi criada a contribuição social sobre o lucro, 
aumentada a alíquota do PIS e da COFINS, que deveria, o produto da 
arrecadação das contribuições deveria ir para o orçamento da 
seguridade social, mas não foi, foi para financiar as despesas que 
deveriam ser financiadas por impostos, então houve uma mistura de 
orçamento. Aí essa questão foi para o Supremo. Dizia-se na época que 
as contribuições sociais que financiavam despesas correntes do governo 
teriam natureza de impostos e não de contribuição sociais, logo, seria 
inconstitucional. Aí o Supremo disse não, o fato de haver uma mistura 
de orçamento não contamina de inconstitucionalidade a contribuição. 
Ela é devida, se vai para o orçamento ou para um ou para o outro, isso 
é um problema de direito financeiro que vai ser eventualmente objeto de 
uma questão de responsabilidade do executivo, mas não a ponto de 
justificar a inconstitucionalidade ou a não cobrança das contribuições. 
Então hoje tem muita gente no Congresso, os congressistas mais 
ligados aos sindicatos, eles costumam dizer o seguinte, a seguridade 
social, ela não é deficitária, ela é superavitária, se você pegar toda a 
arrecadação do PIS e COFINS, toda a arrecadação da contribuição 
social sobre o lucro, toda a arrecadação das contribuições arrecadadas 
pelo INSS, aquela sobre a folha, sobre o salário, sobre as remunerações 
em geral, a seguridade social é plenamente superavitária. Bom, mas aí o 
que acontece? Quebra o governo, quebra o governo, quebra o governo 
porque esse dinheiro todo está indo para financiar as despesas 
correntes do governo. Então, só para, queria só fazer essa breve 
lembrança histórica, não sei se todos acompanharam essa discussão na 
época, mas o fato, o que existe hoje é isto, é uma mistura dos 
orçamentos que não está de acordo com a Constituição, porque a 
Constituição é claríssima, o art. 165, se não me engano, que fala dos 
três orçamentos, e nessa mistura acaba acontecendo essa confusão 
toda. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Tenho sempre os 
impostos da moda, né? Não é verdade? Quer dizer, os fiscos não cobram 
igualmente os seus tributos, eles cobram o que dá mais. Não é verdade? 
Por isso os estados, por exemplo, põem a fiscalização com muito mais 



força no ICMS, porque é o que a fonte mais produtiva, o imposto 
indireto, ele é mais produtivo, então tem todas essas variações. A 
prefeitura agora, entra em vigor dia 1º de abril, a nova alíquota, não é? 
Majoração da alíquota do imposto de transmissão intervivos. Passa para 
3%. Quer dizer, de 2% para 3%. A prefeitura de São Paulo precisa de 
muitos recursos e o ISS está, caiu bastante a arrecadação. Então já vem 
um aumento do outro imposto, que é um imposto pequeno, mas tem 
importância, tem uma hora que ele ajuda. Então atentem sempre para 
esses problemas, por que tal imposto é cobrado ou não é cobrado, ou 
fiscalizado, né, o imposto pode dar, mas se for mal fiscalizado, aí não 
vai dar. O IPVA, por exemplo, tornou-se agora uma fonte, atrai mais 
atenções dos estados para fiscalizar melhor, etc., eu me lembro que 
anos atrás em São Paulo havia mais de 2 milhões de automóveis que 
não pagavam IPVA. Exatamente. Então se não há fiscalização, falseia, 
não é, o valor da arrecadação dos impostos. Rende pouco. Será que 
rende pouco mesmo? E as vendas variam, é claro, rendimento de cada 
imposto é diferente. Os indiretos são muito mais atrativos. Por que 
atraem mais? Porque se houver inflação eles são automaticamente 
atualizados, porque os preços, os comerciantes industriais aumentam 
seus preços, automaticamente o imposto indireto aumenta. IPI, ICMS 
aumentam imediatamente. ISS também. Se os serviços subirem de 
preço. Não há um aumento legal, né, uma lei que dá um aumento, 
então esses impostos são os mais desejados, não é, pelos poderes 
públicos. Eu me lembro, por exemplo, que no tempo da inflação, a 
alíquota do imposto intervivos, que era importante naquele tempo para 
o estado, estava em torno de 10%. Quer dizer, agora vai aumentar para 
3%. Você vê, já está tentando se adaptar à inflação, que já começou 
aumentar. É, inflação também, né, inflação e o mercado, né, o mercado. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É, na verdade aqueles aumentos 
cavalares quase que não é nada, é 50% de aumento. E é uma coisa que 
não se foge, as operações imobiliárias continuam, até pode ser 
questionada essa questão do nível do aumento dessa carga, que foi em 
razão do bloqueio do IPTU, quer dizer, teve dificuldades para o IPTU, e a 
prefeitura tem a questão do valor venal, porque, questão de justiça, né, 
porque onde você afere realmente a capacidade contributiva? É quando 
há uma operação de compra e venda. A pessoa que mora no imóvel não 
tem a capacidade contributiva pelo valor venal do imóvel do mercado 
como a prefeitura deseja. Um imóvel que é avaliado por 500 mil não se 
vende por 500 mil, mas a prefeitura tem uma tabela de valor venal de 
500 mil, para IPTU isso é mortal, porque não é uma operação, então 
onde ele vai buscar? É exatamente na operação de compra e venda, e 
não é pouca coisa que se aumentou. Está certo que ficou exclusivo aqui 
na região de Grande São Paulo, em Barueri, além daquela chamada 
contribuição patrimonial da União, porque lá é uma aldeia de índios, de 
4%, ainda paga 4% de IPVA, lá é fácil, quer dizer não tem para chegar 
até... é como, é 4% no ‘causa mortis’, né? 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: “Causa mortis’ tem 
limite, né? 



Sr. Salvador Candido Brandão: Em São Paulo é 4%, né? O senhor 
estava fazendo uma referência ao guia, estudando a questão do IPVA 
sobre a alienação fiduciária, o senhor chegou a verificar, tem se 
acompanhado essa questão que quando o alienante fiduciário é o 
banco, que é o credor, e o... 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: São situações 
juridicamente distintas, né? Uma operação de garantia e outra operação 
de compra do veículo, né? Mas eu não cheguei ainda a uma conclusão 
definitiva não. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não? 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Mas eu acho que a 
exigência fiscal é um pouco... Aparentemente parece que está fora por 
isso, pela distinção jurídica dos negócios. Outro assunto. 

Sr. João Francisco Bianco: Bom, eu queria aproveitar a presença do 
Paulo aqui, e eu gostaria de ouvir a opinião dele, eu li rapidamente os 
jornais de hoje, não acompanhei a decisão, a sessão do Supremo ontem. 
Mas o Supremo ontem parece que decidiu a questão dos precatórios. E 
o Supremo nessa decisão, ele indubitavelmente, ele legislou, ele deixou 
de simplesmente examinar a legislação e dizer, olha, essa regra é 
inconstitucional, essa é constitucional, esse pedaço da norma vale, esse 
pedaço da norma não vale. Ele criou um regime jurídico. E o 
interessante, o que eu queria discutir um pouquinho aqui e queria ouvir 
a opinião do Paulo, é sobre essa questão do ativismo judicial. Quem 
acompanha o ementário das decisões do Supremo que sai publicado no 
Diário Oficial, Diário da Justiça, verifica que semanalmente não há 
semana em que não há uma decisão do Supremo dizendo, olha, o 
Supremo é um legislador negativo, o Supremo não é o legislativo 
positivo. Muitas vezes grupos de pessoas, por exemplo, sai uma 
legislação concedendo uma isenção para um grupo de pessoas, aí outro 
grupo de pessoas que não está incluído naquela isenção diz: ah, eu 
também tenho direito a essa isenção. Por uma questão de igualdade, 
isonomia, qualquer que seja, o Supremo vem e diz: olha, ainda que a 
norma seja inconstitucional, que aquela isenção devesse abranger esse 
outro grupo também, eu não posso legislar positivamente, eu só posso 
dizer se aquela norma é constitucional ou inconstitucional. Agora, se eu 
disser que é inconstitucional, todo mundo vai perder a isenção, e aí 
esse outro grupo que não está amparado também não tem legitimidade 
para arguir a inconstitucionalidade, porque que quem teria a 
legitimidade seria aquele grupo que está beneficiado pela isenção, e 
logicamente não vai pedir o reconhecimento da inconstitucionalidade. 
Então o Supremo diz, por esses e por outros motivos eu sou legislador 
negativo, eu não sou legislador positivo, então eu não vou entrar nessa 
discussão. Então é interessante verificar que a jurisprudência do 
Supremo é muito forte nesse sentido, é como eu dizia semanalmente a 
gente lê um ou outro acórdão nesse sentido do Supremo. Bom, aí ontem 
o Supremo examinando a questão dos precatórios, que realmente é uma 
bagunça, realmente é uma situação de muita insegurança jurídica e 



muito desconforto para os cidadãos, porque os estados e os municípios 
devem e não pagam, e um colega meu que trabalha para o Estado de 
São Paulo diz: olha, o que adianta, qual é a consequência do não 
pagamento do precatório? É o judiciário nomear um interventor. O que 
adianta nomear o interventor? Não adianta nada, porque não tem 
dinheiro. Então é melhor deixar o governador lá e não ter interventor, 
porque não tem dinheiro para pagar, então não paga e fim de conversa. 
Então é uma bagunça essa situação, realmente é uma situação de 
muito desconforto e insegurança. E o que fez o Supremo ontem 
examinando a situação? Legislou. Criou data para pagamento, disse: 
olha, vocês vão pagar X% até tal ano, Y% até tal ano, vão ter que zerar 
esse passivo, vão ter que começar a pagar incluindo os orçamentos a 
partir de 2020. Quer dizer, legislou. Aí o ministro Marco Aurélio, que foi 
o único voto discordante, e eu digo isso de leitura dos jornais, ele disse: 
olha, nós estamos legislando aqui. Nós estamos usurpando a 
competência do legislativo, o legislativo é que tem que regular essa 
matéria. E aí, o ministro Gilmar Mendes disse: olha, mas se nós não 
fizermos isso, as consequências serão nefastas, logo nós temos que 
fazer alguma coisa. E ele tem certa razão nesse sentido porque o 
Supremo cansou de fixar prazo para o legislativo legislar. Têm vários 
precedentes, né, está faltando uma lei regulamentando uma norma da 
Constituição, o Supremo fixou prazo de seis meses para o Congresso 
tem que discutir e aprovar aquela lei, o Congresso não dá bola para 
esses comandos do judiciário, então o que fez o judiciário? Criou a lei. 
Então, e nós aqui recebemos essa, acompanhamos esses movimentos 
todos meio que estupefatos, né, e isso dá origem ao chamado ativismo 
judiciário, né, porque o legislativo não legisla, e no vácuo da legislação 
vem o judiciário e legisla. Paulo, não sei se você já pensou sobre esse 
assunto, já estudou, já meditou, gostaria de ouvir a sua opinião sobre 
isso. 

Sr. Paulo: Bom dia, Paulo. Bianco, eu confesso que eu não vi esse 
julgamento de ontem, mas eu acho que essa incoerência do Supremo 
Tribunal Federal, do judiciário em geral, mas é muito forte no Supremo, 
ela infelizmente tem como principais culpados nós, eu acho que nós 
somos os principais culpados, eu digo nós acadêmicos, nós aplicadores 
do Direito, porque a gente não tem a prática de fazer o judiciário se 
confrontar com os fundamentos das suas próprias decisões. Isso para 
mim é muito evidente na grande maioria dos casos que chegam ao 
Supremo, a matéria tributária é só mais um exemplo. Eu vou dar um 
exemplo dessa incoerência, dois exemplos muito óbvios dessa 
incoerência, um em matéria tributária, imposto de renda de pessoa 
física, existe uma isenção para portadores de moléstia grave e dentro 
destas moléstias graves, eu nunca me lembro de qual que está incluída 
e qual que não está, mas é entre Parkinson e Alzheimer. Eu não consigo 
conversar com um único médico que me dê um único fundamento para 
dizer que uma é mais grave que a outra. As duas são gravíssimas, e 
uma está na lista e a outra não está. E o judiciário, eu nunca vi decisão 
do Supremo nesse sentido, mas o STJ diz o tempo inteiro, eu não posso 
incluir outra doença no rol porque o poder judiciário não pode legislar, 



separações de poderes. E está aí um exemplo de ontem de que eles 
legislam sim, e o tempo inteiro, e legislam até constitucionalmente. Vou 
dar um exemplo agora que pode gerar muita polêmica, mas para mim é 
um grande exemplo. A história do casamento homoafetivo. Não estou 
falando isso querendo criar polêmica, mas até para que fique claro a 
minha posição, eu sou favorável a esse tipo de liberdade, mas o fato é, 
não está escrito na Constituição, está escrito exatamente o contrário. 
Então, assim, eu queria muito que mudassem a Constituição, mas não 
que o Supremo desconsidere o que está escrito lá, porque está escrito 
exatamente o contrário disso, entendeu? E aí ele legisla. Ele legisla não, 
ele constitucionaliza, e depois ele diz que não vai legislar porque ele é 
legislador negativo. Agora, essa incoerência, nós somos os culpados. Por 
quê? Porque a gente se contenta o tempo inteiro com argumentos 
retóricos, sem querer puxar tanto a brasa para a minha sardinha, mas 
é exatamente isso que eu tento construir com o modelo de aplicação de 
direitos fundamentais na matéria tributária na minha tese. É tentar 
dizer, dane-se se o Supremo falou em princípio da proporcionalidade, 
isso não tem a menor importância, se ele falou e não fundamentou em 
absolutamente nada, não é disso que eu quero falar. Porque boa parte 
da crítica que se faz à jurisprudência constitucional, inclusive em 
matéria tributária, quando se fala em proporcionalidade é que virou um 
cheque em branco, basta dizer, viola o princípio da proporcionalidade, e 
tudo está resolvido, você não sabe nem como, porque se eu disser viola 
o princípio da proporcionalidade, eu posso dizer para você, viola e isso é 
inválido ou então basta eu mudar, botar um não e dizer, não viola e isso 
está válido, isso para mim não fundamenta. Então o ponto em que eu 
queria tentar chegar é: pouco importa menções nominais, você parar 
para pensar o que é um controle efetivo de proporcionalidade de 
restrições em direitos fundamentais é um controle circunstancial em 
que o judiciário leva em conta circunstâncias ou fáticas ou jurídicas 
para dizer, essa restrição é válida, essa é inválida. E a gente também 
não pode cair mais numa ilusão de doutrina de 30 anos atrás que 
falava em direitos absolutos. Então, assim, vamos viver no mundo da 
realidade, todos eles são restringíveis e todos eles são restringidos o 
tempo inteiro, então é encarar essa realidade e tentar colocar algum 
controle em termo subjetivo pra ver esse diálogo entre partes e 
judiciário, não adianta ficar se iludindo, falando de conteúdo essencial, 
núcleo, o núcleo essencial é relativo, em cada situação o judiciário vai 
de acordo com determinada circunstância dizer qual é esse núcleo 
essencial, nenhum direito fundamental talvez, salvo a vida e dignidade 
humana, tem um núcleo essencial rígido, sólido e duro que seja 
estabelecido em abstrato para todo e qualquer caso. O ponto é: o 
Supremo muitas vezes ele exerce esse tipo de controle, às vezes 
inconscientemente, mas às vezes ele não chama de proporcionalidade, 
mas ele faz isso e a gente não usa os fundamentos dessas decisões para 
fazê-las voltar ao Supremo. Um exemplo, o Supremo Tribunal Federal 
num caso emblemático em que decidiu, por exemplo, a ADIN 1851 e 
decidiu que aqueles regimes da época do convênio lá que foi a ADIN 
1851 de Alagoas, que é aqueles regimes de substituição tributária para 



frente eram constitucionais. O Supremo ali, ele fixou o que levava ele a 
crer, ou a decidir que aqueles regimes eram constitucionais, ele não 
disse, como muita gente interpreta, é um cheque em branco, os estados 
interpretados é um cheque em branco, eu vou fazer ST, regra de ST 
agora de todas as formas, a ponto de os estados agora tem regras de 
substituição tributária na entrada dos estados. Então, você é um 
comerciante, você muitas vezes é um varejista, você não vai vender para 
um contribuinte, ou seja, você vai vender para um consumidor final do 
estado de São Paulo, nunca vai haver um fato gerador presumido 
porque você é o último contribuinte da cadeia, e contem regra de 
substituição tributária na entrada e é trabalhoso para o estado ou 
trabalhoso por outros motivos olhar se você é um varejista ou um 
atacadista, ele te cobra substituição tributária na entrada, e é 
trabalhoso pro estado, ou trabalhoso fiscalizar, ou por outros motivos 
olhar se você é um varejista ou atacadista ele te cobra substituição 
tributária na entrada. Quem é o seu substituído ninguém sabe. Claro, 
ele não existe. O fato é: por que a coisa ficou descontrolada desse jeito? 
Porque ninguém nunca pegou essas decisões do Supremo, salvo alguns 
pareceres, por exemplo, do Humberto Ávila, para analisar esses 
fundamentos e levar de volta ao judiciário, dizer: judiciário você disse 
que esse regime é válido, ok, mas você disse em que circunstâncias ele 
era válido e por que ele era valido, o que o justificava. Isso é controle de 
adequação de necessidade. Supremo, você disse: esse regime, ele 
viabiliza a fiscalização de determinados tributos em determinadas 
circunstâncias. Supremo, ou seja, você disse aquele é adequado. 
Supremo... e isso está lá. Supremo, você também disse que esse regime, 
ele era necessário, não usou a palavra necessidade, mas ele disse que 
era necessário quando ele falou, eu não tenho outra forma de fiscalizar 
esse e esse segmento, e eu tenho praticamente certeza de que nesse, e 
nesse regime, praticamente naquela época só se falava em cigarro, 
bebida e automóvel, nesse, nesse e nesse regime, eu tenho praticamente 
certeza que o fato gerador presumido vai acontecer e eu tenho quase 
certeza que ele vai acontecer com uma variação de preço muito 
pequena. Ninguém nunca levou um regime de substituição tributária 
para frente a um Supremo para dizer, Supremo, olha, seus motivos 
para dizer que isso era válido fomentava praticabilidade. Substituição 
tributária em materiais de construção em São Paulo, cadê a 
praticabilidade, se eu tenho mais fábricas às vezes do que distribuidor? 
Ou seja, em tese, eu concentro no substituto porque ele é menos 
numeroso na cadeia, e se eu tenho um monte de fabriqueta no estado 
de São Paulo para fiscalizar ou nem diminuir meu número de 
contribuintes a serem fiscalizados. Cadê a praticabilidade? Supremo, 
você disse que você permitia regra de substituição tributária, onde além 
de fomentar a praticabilidade, você tivesse certeza que o fato gerador 
presumido ia acontecer. E agora esse monte de regime de ST que você 
tem praticamente certeza que o fato presumido nunca vai acontecer? 
Como você justifica isso para dizer que é válido? Supremo, você disse 
que aqui era válido porque não tinha variação de preço. E nesses 
setores onde a variação de preço é enorme? O Supremo, ele não tem, 



vou usar talvez a palavra que não seja melhor, o desconforto de 
enfrentar os seus próprios argumentos. Ele não precisa enfrentar isso, 
porque isso não é levado a ele, ninguém nunca levou isso ao Supremo. 
E eu repetiria uma série de exemplos em matéria tributária em que isso 
aconteceu. O Supremo nunca precisou se confrontar com seus próprios 
argumentos, e eu vou mais, aí você vai dizer, mas o Supremo pode ser 
completamente descompromissado com a sua coerência, com os seus 
próprios argumentos e dizer: eu sei que eu disse que esses eram os 
fundamentos, mas agora eu vou dar novos fundamentos. Tudo bem, 
não é o fim do mundo, porque se o Supremo der novos fundamentos 
para validar aquele regime, eu vou ter mais fundamentos para outro 
caso retroalimentar esse sistema e dizer: Supremo, agora sim, olha lá, 
no primeiro momento você deu três motivos para validar o regime de 
ST, no segundo caso você deu mais três, agora eu tenho seis, eu estou 
te trazendo um terceiro caso em que não está em nenhum dos seis. E 
agora? Você no mínimo impõe um ônus argumentativo muito maior ao 
judiciário na hora de decidir. O problema é que a gente não faz isso, a 
gente diz, o Supremo falou que era válido. Pronto. Ninguém parou para 
tentar extrair daqueles julgados o porquê era válido, porque essa 
justificativa, esse por quê. Ele vai estabelecer exatamente os limites 
dessa validez, ele é válido por causa disso, ele é valido em função disso, 
logo, se eu não encontro esses pressupostos, eu posso questionar essa 
validade. Alguém já questionou? Não. Eu repetiria isso em regras de 
preço de transferência nos julgados pelo menos no TRF-4 aqui, isso 
pouco foi confrontado. Eu repetiria isso em uma série de regras 
relacionadas a incentivos fiscais em que se disse é valido por causa 
disso e esse isso nunca voltou para o judiciário para dizer, olha, com 
base naquilo era válido, e agora que eu tenho uma circunstância 
diferente, você valida com base em quê? É quase essa a pergunta que 
deveria ser feita e a gente não faz, eu não posso falar por outras áreas 
do direito que eu não pratico, então até precatórios talvez seja um 
pouco difícil para mim, mas em matéria tributária eu daria, eu passaria 
aqui até às dez da manhã dando exemplos de casos em que o Supremo, 
ele deu essa chance para a gente de, ainda que não fosse a intenção, 
mas ele deu algum fundamento e a gente meio que não retroalimentou 
esse sistema, nós nunca levamos o Supremo a se confrontar com esses 
argumentos, eu acho que por conta disso é que nós somos culpados 
pela incoerência do Supremo, tipo, não gera sequer incômodo, porque 
não fica nem evidente essa incoerência de uma forma tão patente como 
ficaria se nós levássemos isso, entendeu? Eu acho que a gente leva isso 
muito pouco para o Supremo, a gente não impõe ônus argumentativo ao 
Supremo, a gente o deixa muito confortável para ser incoerente. Se a 
gente faz isso com o Supremo, a gente faz com o judiciário inteiro. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Nosso colega lá pediu 
a palavra, por favor. 

Sr. Marcelo: Marcelo. Bom dia a todos. Um abraço todo especial ao 
professor Bonilha. Dr. Bianco, eu queria só fazer dois comentários 
rápidos. Primeiro, essa questão dos precatórios. Eu acompanhei o 



julgamento prévio, eu posso declarar o imposto que não é da Emenda 
Constitucional, e existe uma questão curiosa desse julgamento, é um 
acórdão com 340 páginas, é um julgado bem volumoso, e lá um dos 
ministros, não sei se foi o ministro Joaquim Barbosa, mas um dos 
ministros fez um cálculo, e de acordo com as sistemáticas da Emenda 
Constitucional tinha várias possibilidades de pagamento para estados e 
municípios, uma das sistemáticas, ela chegava ao absurdo de permitir o 
pagamento de precatório em até 84 anos. E aí o ministro Joaquim 
Barbosa fez um cálculo, bom, imaginemos que a média de vida do 
brasileiro é de 78, 79 anos, pouquíssimas pessoas vão receber o 
precatório em vida. Então isso mostra realmente o absurdo que era essa 
Emenda Constitucional, até escrevi um artigo na revista Dialética a 
respeito disso, isso é um completo absurdo, essa emenda constitucional 
foi afastada e ela foi complementada agora. E uma questão, Dr. Bianco, 
que eu vejo, e isso é muito comentada, a questão da impossibilidade do 
poder judiciário atuar como legislador positivo. Isso me causa certa 
surpresa, porque existe um instrumento legislativo expresso chamado 
mandado de injunção, na Constituição Federal, isso o professor 
Humberto Ávila analisa com muita propriedade, no qual em linhas 
gerais se permite que o poder judiciário quando existe um vácuo 
legislativo e quando esse vácuo legislativo impede o contribuinte, por 
exemplo, de exercer direitos fundamentais, o poder judiciário ele pode e 
deve interferir nesse vácuo legislativo de formatar ou propiciar os 
exercícios dos direitos fundamentais. O mandado de injunção, eu volto 
a dizer, é muito pouco utilizado esse instrumento constitucional, ele em 
tese ele permite sim que o poder judiciário algumas vezes atue como 
legislador positivo em situações excepcionais, mas ele permite. Só 
queria fazer esse comentário rápido. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Quem mais pediu? 

Sr. João Francisco Bianco: Valdirene. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Valdirene. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Apenas um complemento na fala, e até 
trazendo mais um dado, né, esse fenômeno que o poder que o Supremo 
vem exercendo nos últimos anos a ponto do presidente do Supremo ser 
capa da revista Veja, mensalão, né, hoje todo mundo conhece os 
ministros, tempos atrás só quem era do ramo sabia o nome deles, quem 
entra, quem sai. Passou a ser assunto importante dado à quantidade de 
matérias que se tem decidido. Concordo plenamente com o colega de 
que os operadores do direito têm a obrigação de fazer isso. Mas o que 
pode incomodar ainda mais, além da utilização, da larga utilização da 
modulação, a gente viu até a semana passada comentamos a 
modulação da guerra fiscal, porque também é um assunto que é uma 
ponta de um iceberg, o novo CPC que foi aprovado. A linha adotada e já 
vem adotada desde que a Emenda Constitucional de 2004 colocou como 
direito fundamental “agilidade na tramitação processual”, deu a eles 
mecanismos onde a repercussão geral e o repetitivo, e aliada até a 
modulação, e tudo isso, acaba fazendo que as decisões embora tenham 



as suas 340 páginas serão uma só, e os tribunais de baixo e todo 
mundo começa a olhar aquilo com uma verdade acima de tudo. Eu 
acho que o papel principal é sempre que há uma mudança na norma 
trazer de novo, insistir, insistir, insistir embargos de declaração, um 
pré-questionamento e novos recursos e novas ações para que seja 
trazida o novo fato e colocado em comparação aquele julgamento, 
paradigma, né, pois situação atual e para provocar a revisão do 
Supremo para que essa tendência em julgar os processos rapidamente, 
em seja de fato positivo. Porque não adianta nada eu firmar um 
posicionamento e aquilo se tornar a letra eterna onde não se possa 
discutir. A gente tem rescisória, eu tenho mandado, tem embargos de 
declaração, tem recursos, tem as associações que têm que ter um papel 
mais forte em cima disso. E é isso, é só um complemento. Parabéns aos 
colegas. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Dois pediram 
simultaneamente. 

Orador Não Identificado: Não, pode ir primeiro. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Marcelo, então, com a 
palavra. Desculpe, Miguel. 

Sr. Miguel Gutierrez: Miguel Gutierrez. Como o Bianco falou, o 
Supremo é incoerente porque muitas vezes apesar dessa tendência 
jurisprudencial a dizer que não pode ser legislador positivo, ele legisla 
sim positivamente. 

Orador Não Identificado: Miguel, não está saindo. 

Sr. Miguel Gutierrez: Então, o Supremo apesar de ele ter essa 
jurisprudência que não pode ser legislador positivo, ele muitas vezes 
sim Legisla positivamente e um exemplo disso, na área processual até, é 
uma jurisprudência que ele considerava que ao interpor um recurso 
extraordinário, né, e se depois houvesse a interposição pela outra parte 
de embargos de declaração, teria que ser reiterada a vontade, digamos 
assim, de recorrer. Isso não estava previsto em nenhuma lei, foi uma 
criação da jurisprudência, e por coincidência eu tive um caso assim no 
escritório em que eu entrei antes do prazo dos 15 dias e depois porque 
eu não reiterei quando teve o julgamento dos embargos declaratórios, 
foi considerado intempestivo. Graças a Deus, agora, recentemente teve 
um julgamento em se reviu isso tudo isso. Então, quer dizer, fere 
totalmente o princípio da legalidade, né, eles criam uma nova lei, 
digamos assim. E ao mesmo tempo em outros casos, como por exemplo, 
no caso do Simples, onde as empresas prestadoras de serviço pediam a 
sua inclusão no Simples, eles diziam que não poderiam legislar 
positivamente quando seria o caso apenas de um artigo que vedava a 
inclusão bastaria o Supremo declarar aquele artigo inconstitucional que 
incluiria automaticamente todo mundo na regra do Simples. Então 
realmente o Supremo muitas vezes é incoerente. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Ou político, né. 



Sr. Miguel Gutierrez: Ou político. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Paulo com a palavra. 

Sr. Paulo: Só para complementar, agora fazendo um pouquinho da 
defesa do Supremo, depois da gente falar tão mal dele. Eu repito, eu 
concordo, a incoerência do Supremo é muito forte, é gritante, mas em 
relação a essa questão de precatórios, eu acho que é possível 
fundamentar a posição do Supremo com bons argumentos puramente 
jurídicos. A separação de poderes propriamente dita, ela não deixa de 
ser um princípio, a gente sabe que ela é uma norma que se aplica em 
diversos graus dependendo da circunstância, não é uma norma que eu 
aplico por subsunção, eu tenho uma hipótese e uma consequência. 
Como qualquer princípio constitucional, eu acho que ela pode estar 
sujeita à aplicação de diferentes graus de eficácia, e eu acho que num 
caso extremo como esses dos precatórios talvez haja, apenas para falar 
de bate pronto, mas pelo menos em princípio, eu acho que é sustentável 
justificativas de ordem constitucional baseadas em exames de 
adequação e de necessidade para justificar por que o Supremo, eu acho 
que ele restringiu a separação de poderes, ele restringiu a legalidade 
sim, eu não tenho dúvida, mas eu tendo a achar que diante da 
ineficácia de outros direitos fundamentais que estava se instalando por 
conta dessa zona dos precatórios, eu tendo a achar que a restrição à 
legalidade, a restrição à separação de poderes que o Supremo promoveu 
ao decidir dessa forma, ela é justificável, ela falando de forma resumida, 
eu acho que ela é proporcional, eu acho que ela é uma restrição menor 
do que a restrição que se estava vendo a direitos fundamentais e mais 
ainda, ela talvez fosse a única forma de fazer valer aqueles direitos 
fundamentais. Ela era necessária exatamente. Não é porque havia uma 
forma menos restritiva à legalidade e à separação de poderes, eu acho 
que simplesmente talvez não houvesse uma alternativa. Por isso que eu 
tendo a dizer que dessa vez a decisão do Supremo tem muitos 
argumentos de validade constitucional sim. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pela ordem, passo a 
palavra para o Mello, e depois... 

Sr. Eduardo de Mello: Bom dia a todos. Eduardo de Mello. Eu saúdo a 
Mesa na pessoa do professor Bonilha. O Dr. João nos pegou de 
surpresa, mas pelo o que eu entendi na decisão do Supremo que foi 
proferida ontem, na verdade a sequência do julgamento de uma ação 
direta de inconstitucionalidade, aliás, duas ações. E o Supremo está 
respondendo a questões de ordem, ontem respondeu a questões de 
ordem. E pelo o que eu entendi, quando houve o julgamento da 
inconstitucionalidade, o sistema ficou totalmente sem nada regulando, 
e daí porque as questões de ordem. E o Supremo ontem resolveu que 
alguma coisa lá da emenda 62 sobrevivia, quer dizer, na verdade não é 
bem que ele legislou, ele disse, ora, é inconstitucional, mas alguma 
coisa lá sobreviveu e pegou alguns, como, por exemplo, a questão da 
vinculação orçamentária, que é justamente o que vai fazer o pagamento 
precatório funcionar, olha, isso aí é válido. Com relação aos índices, ele 



também fez mais ou menos isso, ele escolheu lá o índice, e escolheu o 
sistema que as pessoas jurídicas de direito público têm que usar para 
fazer o pagamento de acordo com o pagamento passado, então parece 
que foi isso. Agora, precisamos esperar o acórdão para ver exatamente 
quais foram os fundamentos, mas parece que a coisa não ficou assim 
em termos de uma inovação, vamos dizer assim, o Supremo não inovou 
na ordem jurídica, ele escolheu alguma coisa também na 62 para deixar 
válido, porque senão o sistema perderia totalmente a possibilidade de 
aplicação. Mas acredito que quando o acórdão for publicado, isso aí vai 
ficar mais claro, né? Muito obrigado. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Com a palavra, eu 
gostaria de saber, diga o nome, por favor. 

Sr. Renato: Renato. Bom dia a todos. Eu acho que o ponto que o colega 
acabou de levantar muda completamente o quadro da discussão. O 
Paulo agora a pouco tinha dito a questão de ponderar os interesses, até 
a legitimar uma determinada decisão do Supremo inovando na ordem 
jurídica. O grande problema que se deu depois da decisão, que o 
próprio ministro Gilmar Mendes, em um congresso que teve na 
faculdade, ele disse, olha, a gente declarou a inconstitucionalidade de 
tudo e chegou o ponto seguinte, era tribunal mandando ofício falando o 
seguinte, tudo bem, declarou a inconstitucionalidade, eu estava 
pagando até então determinada forma da Emenda Constitucional, agora 
não tenho mais como pagar, o que eu faço? Aí vem o despacho do Luiz 
Fux e falou, não, por hora continua do jeito que estava. Quer dizer, 
declarou-se inconstitucionalidade de algo, reconhecendo o seguinte: 
sem essa regulamentação está pior, não vai para frente, a própria 
efetivação do crédito dos credores do estado. Aí passado esse ponto veio 
a decisão da modulação de efeitos, qual seria a questão no caso mais 
legítima, considerando a própria separação dos poderes? Criar um 
regime novo na sessão plenária do tribunal ou então como o colega 
apontou aqui, possivelmente seja o que tenha acontecido, eu não vi 
essa questão do julgado, mas na primeira sessão que é retomar a 
modulação dos efeitos, o ministro Barroso tinha trazido propostas 
novas, não discutidas no acórdão. Então precisa ver de fato a redação 
final para ver qual foi a solução adotada. Uma, utilizou-se mecanismos 
da emenda constitucional 62, se não me engano, e mantiveram 
questões, regulamentação que poderia ser válida para não transformar 
o pagamento de precatório, que já é um caos, em barbárie, ou então foi 
feita uma regulamentação totalmente nova. Eu acho que no primeiro 
caso privilegiando a opção do legislador, há sim a legitimidade da 
decisão ao contrário do que seria simplesmente dois, três, ministros, 
independentemente do fundamento, com base em justiça, em 
ponderação de caso concreto, querer dar um regramento novo não 
submetido ao legislador. Foi exatamente a crítica do ministro Gilmar. Só 
para sintetizar a fala, era melhor ter desse jeito, mesmo inconstitucional 
que efetivamente estava pagando, do que simplesmente deixar sem 
regulamentação ou ainda uma atitude completamente ativista 
usurpando funções do legislativo. Acho que essas eram as 



considerações. Mas apenas a guisa de conclusão, falta mesmo ver o que 
foi decidido, vamos ver se é a redação final, se a opção foi por privilegiar 
a opção do legislador constituinte, aplausos, ou então criar um 
regramento novo, sem qualquer legitimidade democrática para isso, 
repudia, acredito isso, e cabem às críticas que o Bianco quis trazer para 
o debate. Essas são as considerações. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eduardo pediu a 
palavra. 

Sr. Eduardo de Mello: Eduardo de Mello. Então, a mídia tem, trouxe, 
né, hoje e ontem também à noite comentou muito sobre a questão dos 
índices, mas me parece que a questão mais importante aí que foi 
deliberada, é a questão da vinculação orçamentária, porque o 
pagamento vem sendo feito porque a emenda 62 obrigava uma 
vinculação orçamentária para o pagamento dos precatórios, o que não 
existe no art. 100 da Constituição propriamente dita. Ou seja, os 
pagamentos normais dos precatórios porque a emenda 62 criou um 
quadro apartado do pagamento, não tem essa vinculação, então, o 
problema dos precatórios pode voltar a se repetir porque não há 
vinculação orçamentária com relação aos novos precatórios. Eu não sei 
também se essa decisão tem que esperar o acórdão, não é João, para 
ver o que foi decidido com relação ao próprio art. 100 da Constituição. 
Obrigado. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Colega. Já vem... um 
instantinho. Então vamos ver, João. Um dos precatórios. Eu queria 
também dizer alguma coisinha. O seguinte, se o Supremo legislou 
positivamente, nós temos também o outro lado, né, o Poder Legislativo 
também se omite e nós então criticamos o grande número de medidas 
provisórias. Quer dizer, então há desequilíbrio da atuação dos três 
poderes praticamente, né? Então será que o Brasil ainda se recente de 
ter perdido o seu poder moderador? O quarto poder era o imperador, 
não é? Claro, eu sei, é uma coisa muito antiga, não temos mais a 
família real, mas tem fórmulas mais atualizadas que tratariam disso, 
você tem a corte constitucional. Na Espanha tem a corte constitucional. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não dá essa ideia, professor. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Tem que ter alguma 
saída para isso. Se o país, foram 40 anos de estabilidade, apesar das 
brigas entre os poderes. O imperador punha ordem na casa. E agora, 
quem põe ordem na casa? O Supremo? Não, então, você vê. Aliás, o 
João já colocou, será que o Supremo pode fazer isso e tal? Então há 
dúvida sobre isso. Se a justiça não tem esse poder, então, se a 
Constituição disser, tem, digamos, uma corte constitucional para 
resolver isso, nós teríamos o caminho. Por que não, né? Claro que eu 
não estou querendo, eu não sou monarquista, pelo amor de Deus, não 
sou monarquista, mas há fórmulas mais atualizadas que o Brasil pode 
tentar, né? O problema é esse, eu acho a medida provisória para mim, 
né, que o presidente é tão mal visto, porque faz medidas ditatoriais, etc. 



E o Poder Legislativo fica sem ter o ônus, não é, de tomar medidas 
antipáticas para o eleitorado, etc. Então vamos olhar a coisa do ponto 
de vista prático, quer dizer, e nós é que ficamos na mão, né? Então o 
judiciário tenta resolver aí. Milhares de credores dos estados e 
municípios estão à míngua, não vem o seus, entre eles, eu, né, já estou 
aqui no fim da vida e já saí do poder público há mais de 20 anos, não 
recebi, entenda, então eu sei o que é essa agonia toda. Então pensem 
nisso também. Numa solução de ordem constitucional para resolver 
esse impasse e ficam os três poderes ali, um joga para o outro, medida 
provisória não resolve, a medida provisória é ditatorial, então é isso, né? 
E não nos esqueçamos de que o período de Dom Pedro II foi muito 
difícil, o Brasil não era isso que é hoje, né, tivemos revoluções, 
problemas terríveis e ele conseguiu manter unido o Brasil unido. Muito 
bem. E ele tinha... 

Sr. Alan Moraes: Alan Moraes. É a respeito do crédito relativo ao 
reintegra, incentivo calculado sobre as receitas de exportação. Em 
Novembro de 2014, final do ano passado houve a reinstituição do 
reintegra, que originalmente tem esse pé lá em 2011. Nessa 
reinstituição o art. 22, § 6º da lei disse que valor do crédito apurado não 
será computado na base de cálculo do PIS, COFINS, imposto de renda e 
contribuição social. Então expressamente diz que esse crédito não é 
base de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. E em 
relação ao reintegra que havia sido instituído anteriormente, não havia 
dispositivo nesse sentido e por outro lado havia soluções de consulta ou 
manifestações da Receita Federal dizendo que o crédito deveria sim ser 
tributado pelo PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. 
Agora, com essa nova lei, obviamente muitos dizem: ah, o legislador veio 
reconhecer que isso não deveria, essa incidência não deveria ocorrer, o 
que me parece que em relação ao PIS e COFINS seria plenamente 
defensável com base até na distinção entre entradas e receitas. Mas 
com base, com relação ao imposto de renda e contribuição social, eu 
fico um pouco na dúvida, quero defender aqui o contribuinte sempre, 
mas porque a própria instituição fala que o objetivo é devolver parcial 
ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de 
produção dos bens exportados, portanto, eu estou falando em despesa 
que foi computada na apuração o ano passado e que, portanto estão me 
devolvendo agora. E eu queria ouvir a opinião da Mesa e dos colegas a 
respeito disso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Você tem razão, nas empresas que têm 
apuração pelo lucro real, né, também as de lucro presumido também 
têm a mesma situação, e elas têm um registro. A questão do PIS e 
COFINS foi resolvida a partir de janeiro de 2013, porque de início a lei 
original era até 2012, a lei seguinte, ela deu isenção de PIS e COFINS, 
que é uma isenção didática, porque como você falou, é uma 
recuperação de despesas, né, não haveria razão para qual se considera 
isso como uma receita. A seguir veio essa norma da, que foi um pleito 
da Federação das Indústrias, no sentido de não tributar imposto de 
renda, então essa norma é uma norma de isenção, é uma norma que 



pode, quer dizer, nós temos uma operação que há um custo dedutível e 
a operação em si sai com uma isenção. Não há nenhum problema, só 
que o efeito dela é a partir da edição da lei, tão somente, quer dizer, não 
produz essa, ah, porque agora tem, então o passado também está isento 
do imposto de renda. Eu acho que não, eu acho que o que você disse é 
exatamente isso, é uma recuperação de uma despesa que foi lançada 
com despesa dedutível, portanto, se não houver uma regra específica 
como há, é uma norma de isenção. A questão é assim, o raciocínio é 
muito simples, né, porque o percentual é fixado pelo poder executivo, 
então ele pode dizer, olha, eu dei três, mas na verdade eu poderia dar 
dois com isenção, ele fez isso, ele deu a isenção, mas baixou para um a 
partir de primeiro de março, né? Ora, então que vantagem a empresa, 
poderia ter pagado, era melhor ter pagado o imposto de renda e a 
contribuição social com 3%, porque você ficaria pelo menos com 2,5%, e 
no entanto agora o crédito vai ser um, com a justificativa não sei se vai 
ser porque depende de uma portaria, tenho que ter essa aí, não há essa 
regulamentação, eu acredito que não sairá por causa da, que a 
justificativa inicial foi a defasagem do dólar, o dólar hoje está realmente 
em ascensão. Então, no ponto de vista jurídico tributário não há 
dúvida, a partir de primeiro de outubro, né, porque ela teve, a lei está 
vigente a partir de primeiro de outubro, embora essa nova lei tem um 
efeito retroativo a 14 de novembro, o decreto deu efeito retroativo até 14 
de novembro porque foi exatamente a data da publicação da lei, mas 
teve a medida provisória anteriormente que produziu efeito como uma 
edição de um decreto e de uma portaria que estabeleceu a data de 
primeiro de outubro. Mas está tudo suspenso porque não sai o 
programa, não sai, então você não tem como apurar o valor desse 
crédito. Mas no caso da incidência eu comungo com você, embora as 
empresas reclamem eu falo integralmente até 31 de dezembro de 2013, 
a tributação pelo imposto de renda. 

Sr. Alan Moraes: Os que defendem essa "aplicação retroativa", esse 
tratamento, alegam que o governo está aí dando com uma mão e 
tirando com a outra, na medida em que você dá o benefício e depois 
tributa a receita relativa com o benefício. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois é, mas é da regra, ele poderia dar 
dois, e agora ele está dando um, é pior do que dá três e cobrar, não é? 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Com a palavra. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu concordo com tudo que foi dito, quer 
dizer, me parece que esse novo regime claramente ele não é de caráter 
interpretativo, não é, ele não poderia atingir o passado. Agora a questão 
do passado a gente teria que examinar então o regime jurídico vigente 
no passado e me parece que a solução da questão passa pela 
determinação da natureza jurídica desse valor que é recebido pelas 
empresas, não é? E me parece que aí a natureza jurídica do reintegra é 
de uma subvenção, uma subvenção dada pelo governo e não uma 
subvenção de natureza corrente, porque é uma recuperação de uma 
despesa, não é uma subvenção para investimento, o contribuinte não é 



obrigado a construir nada, a criar parque industrial, não, ele recebe 
simplesmente por ter gasto aquele valor dos tributos que vão ser, que 
incidiriam sobre operações que geraram exportações de produtos. Então 
a empresa jurídica dele é de subvenção corrente. Sendo uma subvenção 
corrente, a incidência, há incidência então do imposto de renda porque 
na verdade é uma recuperação de uma despesa, também há incidência 
da contribuição social sobre o lucro pelo mesmo motivo, com relação ao 
PIS e COFINS a gente precisaria ver se ele tem natureza de receita ou 
não. E aí eu sei que o, eu sei não, eu estou em dúvida. Eu acho que o 
Ricardo Mariz escreveu um artigo, eu nem sei se foi publicado, 
defendendo que as subvenções correntes, ainda que sejam recuperações 
de despesa, não teriam natureza de receita, porque estariam mais 
próximas de uma transferência patrimonial, como se fosse uma doação 
governamental do que propriamente uma receita, então haveria algum 
tipo de fundamento aí para você questionar a incidência do PIS e da 
COFINS. Mas do imposto de renda da CSL não há dúvida que seria 
objeto de tributação. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Alguém 
quer mais falar sobre esse tema do reintegra? Se alguém quiser colocar 
mais um assunto, temos tempo. 

Sr. Paulo: Não. Ainda do reintegra. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Por favor. 

Sr. Paulo: O reintegra, ele tem como hipótese de incidência a 
exportação. Considerando o art. 40 do DCT que constitucionaliza ainda 
que transitoriamente, como equiparando a exportação à venda para a 
Zona Franca de Manaus, essas receitas estariam acobertadas pelo 
benefício? Mais ainda, área de livre comércio que sequer tem o mesmo 
fundamento constitucional, hoje a gente tem no Brasil acho que oito 
áreas de livre comércio. Essas receitas estariam beneficiadas ou 
subvencionadas? Eu já recebi essa pergunta umas duas vezes e eu 
confesso que eu tenho dúvida. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Já tivemos essa discussão se as 
receitas para a Zona Franca de Manaus se equiparam às exportações, 
desde a introdução da Zona Franca em 1968, né? Tivemos agora 
recentemente um barulhão enorme sobre a questão da PIS e da 
COFINS, e foi resolvido por medida provisória, por lei, né, no caso que 
deu alíquota zero, logo, não reconhecendo a equiparação à exportação. 
Houve algumas decisões judiciais a gente não chegou a essa questão 
sobre o tema. A Receita Federal tem diversas consultas, claro, que você 
pode contestar, mas é no sentido de que vendas para a Zona Franca de 
Manaus não se equiparam às de exportação, as vendas também para as 
áreas de livre comércio também não se equiparam às exportações, para 
efeito do reintegra, e para efeitos diversos, né. 

Sr. Paulo: Do Reintegra, comissão judicial? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, consultas. 



Sr. Paulo: Ah, solução de consulta. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Que o reintegra é novinho, né? 

Sr. Paulo: Não, mas o anterior. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Mas mesmo anterior, é muito cedo 
para saber. Teve algumas decisões do reintegra anteriormente que na 
consulta a pergunta que ele fez, sobre a incidência ou não do imposto 
de renda de PIS, COFINS. Em termos de liminar no Paraná, alguma 
coisa. Mas é claro, é muito cedo, né, o reintegra tem dois, três anos, de 
existência. Mas entendo, viu Paulo que realmente não há como 
equiparar à venda para ser objetivo e exatamente [ininteligível] as 
exportações hoje já é estrada de divisas, não há como falar na venda 
para a Zona Franca de Manaus que vai ser consumida lá e [ininteligível] 
ser considerado como exportação. É do Decreto Lei 288/68, ele fala, né, 
as vendas seriam como se fosse uma equiparação e já naquele tempo 
onde a exportação era isenta do imposto de renda, né, aquele período 
que durou até 1980 e pouco, a Zona Franca de Manaus nunca teve 
permissão para ser excluída da base de cálculo do imposto de renda. 

Sr. Guilherme Froner: Pessoal. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não. Diga o seu 
nome, por favor, para registro. 

Sr. Guilherme Froner: Meu nome é Guilherme Froner. Só queria 
prestar um esclarecimento em relação às LCs, né. As áreas de livre 
comércio, hoje as legislações, cada LC tem uma própria lei ordinária 
específica. No passado não tão recente, essas legislações, elas foram 
alteradas e as vendas para as LCs, elas não são mais equiparadas às 
exportações, exceto pelas áreas de livre comércio de Roraima ainda. Ela 
tem uma lei, a 1.732/2008, ela tem um artigo específico, que é o 
sétimo, e ele ainda equipara essa LC às exportações. Então com base 
nisso eu entendo que seria possível no judiciário a gente discutir essa 
aplicação do benefício do reintegra para essa área de livre comércio 
especifica. E já existem decisões no judiciário aplicando esse 
entendimento do reintegra para as vendas para a Zona Franca de 
Manaus. Eu só queria fazer esse comentário. 

Sr. Paulo: Paulo. Eu conheço algumas decisões do poder judiciário em 
relação a reintegra no que se refere à Zona Franca. Eu acho que no 
máximo eu conheço sentença, o ponto é o próprio Supremo Tribunal 
Federal tem diversos acórdãos julgando outras matérias em que ele diz 
que se equipara a exportação para tudo e por tudo. O único ponto é que 
os contribuintes nunca levaram essa questão do PIS e da COFINS ao 
judiciário porque foi resolvido por lei, ainda que chamando de outra 
coisa, chamando de alíquota zero. Mas os precedentes que existem do 
judiciário, salvo um despacho monocrático, acho que da ministra Ellen 
Gracie, a enorme maioria são no sentido de equiparar sim essas 
receitas à exportação, eu conheço pelo menos umas seis, sete decisões 
nesse sentido no Supremo. O problema é, a questão não chegou no 



Supremo, e agora provavelmente não vai chegar porque essa discussão 
sobre a natureza jurídica dessa desoneração foi resolvida no próprio 
STJ quando o STJ julgou o direito das empresas lá estabelecidas de 
terem a mesma isenção/alíquota zero de quem está fora e manda de 
fora para dentro, ou seja, segundo o STJ, de novo, claramente legislador 
positivo, a desoneração é para quem vendesse de fora para dentro da 
Zona Franca, e o STJ disse, não, vale também para quem vende dentro 
da Zona Franca. Agora, área de livre comércio, eu ouso a discordar pelo 
seguinte, até onde eu me lembro, todas as leis que criaram todas as 
áreas de livre comércio, elas preveem expressamente aquela área como 
uma área de extensão dos benefícios da Zona Franca de Manaus. Ora, a 
meu ver, isso é uma ficção jurídica, no sentido não de ficção naquele 
sentido clássico, de mentira, seja lá o que for, no sentido de regra de 
remissão, que o legislador fez, claro, o legislador ordinário, não tem 
nada de constitucional, mas o que o legislador a meu ver fez foi, ele fez 
uma remissão do consequente normativo da Zona Franca de Manaus 
para a área de livre comércio. Então para efeitos de tributação, enviar 
ou vender para uma área de livre comércio equivale a vender para a 
Zona Franca de Manaus, então volta para a primeira discussão, vender 
para a Zona Franca de Manaus é ou não uma exportação? Mas eu acho, 
eu concordo com você que realmente essa previsão que é igual à 
exportação, só tem uma área de livre comércio, mas o problema é que 
todas as outras leis que criaram todas as outras livres de comércio 
dizem: eu aplico o regime jurídico na Zona Franca. Então volta para a 
primeira discussão, se vender para a Zona Franca é ou não exportação, 
eu acho. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Se alguém 
tiver mais um tema, nós temos ainda alguns minutos. Pois não. Nome? 

Sr. Marcelo Miranda: Marcelo Miranda. Na linha do que o Paulo Vítor 
colocou um pouco mais cedo, na verdade eu queria colocar só uma 
provocação aqui, no sentido de permitir, né, que as pessoas então 
confrontem o STF com seus próprios argumentos, uma questão que me 
chamou bastante atenção foi no julgamento do PIS/COFINS importação 
e valor aduaneiro. Se a gente prestar atenção no acórdão, a maioria dos 
ministros lá colocaram que aquele inciso III do § 2º do 149, quando fala: 
poderão ter alíquotas ‘ad valorem’, eles entenderam aquilo como 
obrigatório. Então ao entender aquele inciso como obrigatório, 
praticamente, assim, diversas contribuições sociais gerais não teriam 
sido recepcionadas pela Emenda 33/2001 que foi a que deu a redação a 
esse dispositivo. Então se a gente considerar ali a maioria dos ministros 
realmente expressamente disse que aquele ‘poderão’ é ‘serão 
obrigatoriamente’, ‘deverão observar obrigatoriamente aquelas bases de 
cálculo que estão ali’, que é faturamento, valor aduaneiro, e agora eu 
não me recordo de cabeça, mas várias contribuições sociais como Incra, 
SEBRAE e a própria multa de 10% do FGTS e diversas outras não 
teriam sido recepcionadas por Emenda 33/2001. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Fica 
então, pelo menos em aberto, né, esse tema, para eventual exame nas 



outras mesas que se seguirem. Muito bem, meus caros, então já 
estamos quase com o tempo esgotado. João, não tem mais nada, né? 
Então eu quero encerrar os trabalhos e agradecer a presença de todos. 
Teremos Mesa na semana que vem? Tem, né? Está marcada, né? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: É quinta-feira santa. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Ah, não. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É, então não tem. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Dia 2, 2 de abril. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É, está marcado. 
Muito bem. Então, aproveitem a folga. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Já entra em vigor o PIS. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Continuem estudando 
Direito Tributário e vamos à vida agora, não é? Bom dia para todos. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Obrigada. 

Fim. 
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